2016
ÁPRILIS

j
Ú

A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA

200 Ft

A 90. éves
Bognár Gyuri bácsit köszöntöttük

Pintér Ferenc polgármester és
dr.Szombati Csaba jegyző, otthonában
felesége társaságában, ajándékkosárral és
díszoklevéllel köszöntötte a
90. éves Bognár Gyuri bácsit.
Ez úton kívánunk neki hosszú életet és
jó egészséget!
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A lap havonta 400
példányben jelenik meg,
a Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány – Teleház
kiadásában
XXII. évfolyam 4. szám
ISSN 2060-4750

A 75 éves
Jászkiséri Tűzoltóság
Gyermek Rajzversenyt hirdet
Óvodás
1-4 osztály általános iskola
5-8 osztály általános iskola
1-4 osztály középiskola
kategóriában

Felelős szerkesztő:
Gál András

?

Munkatársak:
Balázsné Rácz Tünde
Gál Andrásné
Gubicz András
Hajagos Katalin
Kiss Jánosné

“Ilyennek látom
a Tűzoltókat”

Lektorálta:
Gál András
A tipográfiai munkák a
Teleházban készülnek.

címmel
Érdekes díjak
kategóriánként!

A szerkesztőség címe:
5137 Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax:
(57) 550-170
Internet cím:
http://alapitvany.civilkiser.
hu/telehaz

e-mail
jkisertelehaz@pr.hu
A KISÉR megjelenését
az újságban megjelenő
hirdetők támogatják.

Nevezni bármilyen technikával készült
rajzzal, festménnyel A/4 méretűben lehet.

Leadási határidő: 2016. május 31.
Tűzoltó laktanya, Jászkisér, Kiskör út 7.

Információ: 06-57/550-025

A lap ára 200 Ft
A Kisér nyomdai
munkáit
Juhász László
a TelePrint Nyomdában
készítette,
Jászkisér, Fő út 4.
Telefon/Fax: (57) 550-170

Adójának 1%-át a következő helyi civil szervezeteknek
ajánlhatja fel:
Jazyges Íjász Egyesület

18841156-1-16

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

A lapban közölt olvasói
levelek nem szerkesztőségi vélemények, ezekért felelősséget nem
vállalunk!

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentőkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Női Kar Közhasznú Egyesület

18841376-1-16

A következő számban
megjelentetni kívánt
írásaikat, cikkeiket
minden előző hónap

KÓPÉ Diáksport Egyesület

19227430-1-16

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászkisér

18831494-1-16

Pendzsom Néptánc Egyesület

18827903-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

utolsó péntekéig
szíveskedjenek
eljuttatni
szerkesztőségünkbe!
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Támogatásukat előre is köszönjük!
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A 90. éves Bognár Gyuri bácsit köszöntöttük
Gyuri bácsit 2008-ban mutattuk be olvasóinknak,mikor egy hosszú és érdekes beszélgetés után összeállt róla egy
életkép, melyből egy igen változatos és sokrétű érdeklődésű személy képe formálódott ki.
Ebből az alkalomból most megismételjük írásunkat és kívánunk neki hosszú és tartalmas életet.
-juhi-

Ez alkalommal is olyan embert mutatunk be, akit jól
ismernek a Jászkisériek. Hosszú évek óta él a településen,
tehetségét, képességeit több területen is bizonyította. Eredeti
szakmája repülőgép-szerelő és fényképész. Bognár
Györggyel történt beszélgetésünket olvashatják.
Nagyon örült Gyuri bácsi, amikor felhívtuk, hogy szívesen
készítenénk vele egy rövid riportot a Kisér újságba. A
megbeszélt időpontban találkoztunk, nagyon szívélyesen
fogadott bennünket. Gyuri bácsit szinte kérdezni sem kellett,
nagy lendülettel kezdte mesélni élete főbb állomásait. Egyik
történetből a másikba tértünk át. Gyuri bácsi édesapja Vácon
született, édesanyja pedig a Kassa melletti Jászón. Édesapja
először Kassán volt fényképész, ott ismerkedett meg későbbi
feleségével. Az édesapja Berlinben egy Otto Vitte nevű
cégnél tanulta ki a fényképész szakmát, melyet felesége is
elsajátított. Hazatérvén katonai cimborái csábították el
Jászapátiba, ahol letelepedett és megbecsült polgára lett a
településnek.
Innen indult útnak három fia, szerte a világba. A gimnáziumi
évek alatt játszott a színjátszó körben, hegedülni tanult és
megalapította a modellező kört is, ahol repülőgépmodelleket készítettek. De nem elégedett meg ennyivel,
mivel abban az időben ingyen kiképezték a fiatalokat
repülőgép-vezetőnek, így társaival együtt ő is jelentkezett.
Már 16 évesen egyedül vezetett vitorlázó repülőgépet. 1939.
november 5-én, megalakult a "Horthy Miklós" Honvéd
Repülőakadémia, ahol megtanult repülni. Szolnokon tette le
vitorlázó-pilótavizsgáját. 1944. október 26-án vonult be
katonának Mogyoródra több társával együtt. A gyalogsági
kiképzés után a Hunyadi páncélosokhoz akart kerülni, de
amikor meghallotta, hogy Jászapáti az ellenség kezére került,
megszökött. 600 magyar katonával együtt az ausztriai
Halleinbe került. Itt ismerkedett meg egy osztrák
parasztcsaláddal, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolt
hazatérte után is.

A fogságból hazatérve Esztergomba került a repülőgépgyárba, ahol idősebb Rubik Ernő volt az igazgató. Innen
került Gyuri bácsi 1954-ben Jászkisérre, fényképészként. 10

évig készített felvételeket a jászkiséri emberekről, a
településről, az itt zajló eseményekről, majd Jászberénybe
került a fényképész szövetkezetbe, ahol 10 hölggyel
dolgozott együtt.
Nagy büszkeség és elismerés számára, hogy az akkori
tanítványa a tanulmányi versenyen 1. helyezett lett és azóta is
a szakmában dolgozik, Jászberényben. Abban az időben még
nem volt divat a szabadban való fotózás, így az esküvői
képek mind műteremben zajlottak. A legtöbb esküvője 1 nap
alatt 23 ifjú pár volt, akiket reggel 8 órától másnap éjjel
negyed 12-ig fotózott. Nagyon szép időszakot töltött itt.
11 év után Pethes Sándor a MÁV jászkiséri üzemének akkori
igazgatója elhívta, hogy az az új gépekről hangos oktató
filmet készítsen számukra. Kezdetleges eszközökkel
dolgozott, az egyik szobából vetítették a filmet, a másik
szobából, pedig magnóra mondták a szöveget. Így készített 3
filmet.
A MÁV-nál újítási ügyintézőként dolgozott, volt olyan év is,
hogy 137 újítást intézett. Sokat járt-kelt a dolgozók között
biztatta és segítette őket. 1986-ig dolgozott a MÁV-nál.
Háromszor nősült, első házasságából egy fia, második
házasságából, pedig egy lánya született. Lányával nagyon
sokat járta Európa országait egy szál motorral. Európa majd
minden országába eljutott, de megjárta Amerikát is, ahol az
öccse lakik. Nagyon sok ismerőst, barátot szerzett. Útjain
nagyon sokat fényképezett, Jászkisérről is több száz
diafelvételt készített, melyet többször bemutatott a
Könyvtárban.
Szakmájából adódóan gyűjtötte a fényképező- és
filmfelvevő-gépeket. De gyűjti az autómodelleket, őriz még
egy-két repülőgépmodellt is. Nagyon szeretette a motorokat
is, 37 különböző tipusú motort gyűjtött össze.
Nagy álmát nem tudta megvalósítani. Szerette volna
bemutatni gyűjteményét a település lakosainak is, de ez a
terve egyenlőre meghiúsult, a megfelelő hely hiánya miatt.
Azóta már egy holland gyűjtőnél vannak kiállítva motorjai.
TM
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Főműhelyi látogatás
Munkámhoz kapcsolódóan látogatást tettem az Istvántelki
Főműhely mozdonyjavító csarnokában. Történelemből ismert
tény, hogy 1846-ban nyitották meg a Pest-Vác vasút vonalat,
majd egy évvel később Pest-Szolnok viszonylatot, amelyhez a
Nyugati Pályaudvarnál épült karbantartó állomás Pesti
Főműhely néven 1847-ben.

A második világháború után bevezették a Hajdúszoboszlói
földgázt. Ezután átnevezték Landler Jenő Javító Üzemre, de
szerepe a gőzmozdonyok visszaszorulásával egyre csökkent.
1984-ben véget ért a gőzüzemű vontatás hazánkban, így végleg
megszűnt az Istvántelki Főműhely szerepe. Azért nem tűnt el
teljesen!

A vasút rohamos fejlődésével újabb nagyobb kapacitású
műhelyekre volt szükség,ezért Rákospalotán ( Istvántelken )
jelölték ki a megfelelő nagyságú területet. A laza homokos
talajon 1902-ben kezdődtek az építkezések. A munkások
könnyebb utazása céljából megállót létesítettek Palota- Újfalu
néven.1902-ben megkezdődött a vágányhálózat és a
műhelycsarnokok építése.
A kocsi szerelő műhely ekkor Budapest legnagyobb
alapterületű épülete volt, a maga 24 000 m2 -vel. 1903-ban
adták át a mozdonyszerelő műhelyt, amely 20100 m2 amin 82
mozdonyállás volt, valamint kazánkovács műhely is helyet
kapott. A gőzfelhasználás biztosítására két kazánnal és ahhoz 30
m-es kéménnyel kazánház épült,amelyben a kazánok
Nicholson, a gőzgépek Láng gépgyáriak, a generátorokat pedig
a Ganz gyár szállította.
Itt található a MÁV nosztalgia Kft. műhelye „Gőzösműhely''
valamint BV h motorvonatok és a Siemens motorkocsik
karbantartó csarnokai. A látvány még most is lenyűgöző, a 82
állásos két tolópaddal rendelkező műhelyben sorakoznak a
megmentésre és restaurálásra váró mozdonyok és egyéb
vasúthoz köthető műszaki emlékek. Megtalálható a legkisebb
gőzmozdonytól a sebességrekorder gőzmozdonyig, az első
favázas villamostól az első villamos mozdonyig, a sínen
gördülő tüzérségi löveg, valamint egy sínautó is.
Nekem mint a műszaki emlékek gyűjtőjének nagyon nagy
élmény volt látni hogy még mindig 12 ember fáradozik ezen
tárgyak megmentésén, felújításán.
A megnyitó ünnepségre stílusosan 1905 május 1-én került
sor,amikor is az 1150 munkást szállító földíszített vonatok
átgurultak a főkapun. 1912-től a Rákospalota –Veresegyház Gödöllő vasútvonal villamosításától 1936-ig itt javították a
villamos motorvonatokat is. A személykocsik közül szintén itt
javították a nagyobb négytengelyeseket, valamint itt vezették be
az autogén hegesztést amellyel kiváltották a nehéz és lassú
szegecselési eljárást.

Remélem lesz kitartásuk munkájukhoz, amelyhez
sok sikert kívánok nekik.
Farkas László
Mezőgazdasági és Géptörténeti Magángyűjtemény
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Ovi Híradó
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A KOSSUTH TÉRI ÓVODÁBAN
A NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ MUNKAKÖZÖSSÉG SZERVEZÉSÉBEN
2016. március 21-én a nagycsoportos gyermekek
húsvéti programon vettek részt. Szüle Katika
néni előadásával hangolódtunk rá a közelgő
húsvétra. A gyermekek megismerhették az ünnep

jelentését, a régi hagyományokat, szokásokat.
Ezt követte a szebbnél szebb locsolkodó versek
bemutatása, amit Katika néni matricákkal
jutalmazott. Tojáskereső játékkal folytatódott a
program. Az elrejtett tojásokat megtalálva a
gyermekek felhelyezték a virágzó tojásfára. A
délelőttöt körjátékokkal zártuk.
Ezúton is köszönetet mondunk Szüle Katikának.
„ Rózsafának tövéből
rózsavizet hoztam
Az lesz ma a legszebb kislány,
akit meglocsoltam.
Drága kislány gyöngyvirágom,
ma van húsvét napja.
Meglocsollak mosolyogjál,
mint egy piros rózsa.”
Néphagyományőrző munkaközösség

Szóvarázs
Immár hagyomány, hogy a Magyar Kultúra napja
alkalmából a Jászkiséri Városi Óvoda gyermekei
részvételével versmondó délelőttöt szervezünk a
Városi könyvtárban.
A nagycsoportosok nagyon vártak erre az
alkalomra, hisz sok szép verset tanultak a nevelési
év folyamán. A verset önállóan tisztán és bátran
mondták el társaiknak és a felnőtteknek.
A bemutatott versek évszakokról, állatokról,
színekről, élményekről, ünnepekről szóltak. Kilenc
csoportból 2-2 gyermek mutatta be tudását.
Meglepetésként idén először egy 4. osztályos lány
szép hosszú verse zárta a versmondó délelőttöt.
Ezúton is köszönetet mondunk minden szereplő
gyermeknek és segítő felnőtteknek a szép
délelőttért.
Köszönjük a könyvtár dolgozóinak a szíves
vendéglátást.
0

Óvoda-Iskola átmenetet segítő
munkaközösség
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Új képviselők a Testületben
A 2016. április 6-i soron kívüli nyílt ülésen, a lemondott
képviselők (Balogh András, Balogh Roland, Borbás
József, Kiss Lajos) helyére a választási bizottság
felkérése alapján új képviselők kerültek.
Az új képviselők Héjáné Kalmár Ildikó, Sebestyén
Ferenc, Szüle Sándor és Tóthné Barna Csilla, a

Ezzel egy időben két új külsős Szociális és egészségügyi
Bizottsági tag is, Baloghné Ádám Anikó és Balogh
András, erősíti a jövőben a testület munkáját.

A bizottságok tagjaiban is változás állt be:

Pénzügyi, Településfejlesztési és
Munkaügyi Bizottság
elnök:
tagok:

Vajas György
Sebestyén Ferenc,
Szüle Sándor
külsős tagok: Balogh Andrásné,
Balla Istvánné

Ifjúsági, Művelődési és Sport Bizottság
elnök:
tagok:

Lukácsi György
Héjáné Kalmár Ildikó,
Tóthné Barna Csilla
külsős tagok: Cseh Gáborné,
Kozma Mihály

HVB elnöke Ládi Klára és a Testületi ülésen megjelentek
előtt, letették hivatali esküjüket.

Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnök:
tagok:

Köntés Mihály
Héjáné Kalmár Ildikó,
Szüle Sándor
külsős tagok: Baloghné Ádám Anikó,
Balogh András

Munkájukhoz sok sikert és kitartást
kívánunk!
-juhi-

MEGHÍVÓ
A Csete Balázs Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja
Önt/Önöket

„Sportolva az egészségért”
című előadásra.
Előadó: Berente Judit
Helyszín: A Művelődés Háza nagyterme
Időpont: 2016. április 18. hétfő 17 óra 30 perc
0

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Belépés díjtalan.
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Házasság kötés
Kollár Erzsébet és Oláh Ernő
március 4-én
Sipos Tamara és Duka András
március 26-án
Nemes Viktória és Szilágyi József Szabolcs
március 26-án

Duka Odett Roberta
március 3-án
0

Duka Sándor Krisztián
március 12-én

Földvári Ilona és Oláh Csaba
március 31-én

0

Gratulálunk az ifjú pároknak!

Kiss Ádám
március 15-én
0

Nagy Noel András
március 26-án

Tavasz

0

Burai Larina
március 28-án
0

Zuzes Friderika
március 29-én
0

Nyiri Kristóf
március 30-án

0

Életemben sok minden nem sikerült, nem voltam
toppon,
Nekem elhiheted, így igaz, ha mondom!
A ranglétra alsó fokán maradtam,
Erősnek bizonyult, nem szakadt alattam.

0

Szabó Olivia Vivien
március 31-én
Előző számunkban tévesen jelent meg
Tolnai Adél neve
szül: február 12-én
Ez úton kérünk elnézést az érintettektől!

Az orvosi rendelő telefonszámai:
Dr.Katona Róza körzete
451-936
(Dr.Mike Miklós helyettesíti)
Dr.Mike Miklós
451-937
Dr.Kolláth Bálint
450-893
Védőnők
450-205
Fizioterápia
06-70/682-7399

Orvosi ügyelet
Jászapáti, Kossuth L. út 10.
Tel.: 06-57/443-421
Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

Délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Vasárnap és ünnepnap
egész nap

A természet varázsában kerestem a szépet,
Mindig jót akart, akkor is, ha tévedt.
A szürkeségből kilépve, most üdvözölt a tavasz,
Á, de nagyon szeretem, bár azt mondják rá ravasz!
Hajnal után, fényáradattal tölti be a szobámat,
Hát csoda-e részemből működik az imádat?
Kabátomat lesegítette betettem a szekrénybe,
Kedvenc modoromat irányította villanypóznán a
fészkébe.
Rétet, szántót folyamatosan zöldre festi, kékre mázolja
az eget,
Szellőjével daloltatja az Alföldre érkezett!
A kerti padon barátian szembe nézek vele,
Körülvesz, átölel gyógyító ereje.
0

Nagypál Sándorné

Halálozás
Túri Sándorné Silye Irén
március 4-én 63 éves korában
özv. Forgó Józsefné Molnár Irén
március 12-én 81 éves korában
Donkó János
március 16-án 84 éves korában
özv. Kökény Ferencné Borbély Etelka
március 25-én 73 éves korában
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Itt a Tavasz
Vége van a fagyos télnek.
A természet újra ébred.
Bokrok s fák kiürügyeznek,
Fecskék gólyák visszatérnek.
Megérkeznek a nagy útról,
A napfényes Afrikából,
Virágzik már az orgona
Bóditó az illata.
Zöld a fű és kék az ég
Itt a Tavasz s milyen szép.
A szorgos méhek döngicsélnek
Neki kezdnek a mézgyűjtésnek
A gerlék is turbékolnak
A fák lombja közt fészket raknak
Megszólal a kakukk madár.
Kakukk-kakukk Tavasz van már.
Kerekes József

KÖZÉRDEKŰ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETŐSÉGEK
MENTŐ
TŰZOLTÓSÁG
RENDŐRSÉG

Tisztelt Jászkisériek!

104
105
107

A tanuszoda továbbra is várja a
sportolni, mozogni vágyó lakosokat.

Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fő út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/116 mellék
Hívható: munkaidőben 8.00 h – 16.00 h,
szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig.
JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda:
57/450-069
JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati telefon:
06-30/981-76-60
JÁSZKISÉR Tűzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentőállomás:
57/451-752
06-30/782-09-66
Polgárőr ügyelet:
Háziorvosok:
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

57/451-937
57/450-893

ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):
JÁSZAPÁTI Rendőrőrs
(éjjel – nappal hívható) :

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
medence használata
- 5 féle fittnesz gép (14 db) használata
- Szauna
Nyitva tartás:
Uszoda
Szauna
hétfőtől-péntekig 16-20-ig
17-19-ig
szombaton
14-19-ig
15-18-ig
Bérlet ára:

8+4 alkalomra szóló bérlet:
4+2 alkalomra szóló bérlet:
1 alkalomra szóló belépő:

4000 Ft
2400 Ft
600 Ft

Szauna belépő:
57/443-421

57/441-009

500 Ft/alkalaom/fő (minimum 4 fő 2000 Ft)
Bérlet, illetve belépő nyitvatartási időben
a helyszínen váltható
az úszómestereknél!
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A JÁSZKISÉRI SE felnőtt csapatának mérkőzései
a 2016-os tavaszi fordulóban és az eddig elért eredmények:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2016.03.06.
2016.03.13.
2016.03.19.
2016.03.27.
2016.04.03.
2016.04.09.
2016.04.17.
2016.04.23.
2016.05.01.
2016.05.07.
2016.05.15.
2016.05.22.
2016.05.29.
2016.06.04.
2016.06.11.

vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat

14:30
14:30
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

BESENYSZÖG - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - MEZŐTÚR
TISZASZENTIMRE - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ZAGYVARÉKAS
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - JÁSZKISÉR
JÁSZBOLDOGHÁZA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - CSERKESZŐLŐ
JÁSZSZENTANDRÁS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - KENDERES
TISZAPÜSPÖKI - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAJENŐ
SZÁSZBEREK - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TÓSZEG
CIBAKHÁZA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAGYENDA

eredmény:
1:3
2:1
1:6
7:1
0:2
0:0
1:0

0

Az utánpótlás bajnokság mérkőzései és eredményei:
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2016.04.03.
2016.04.10.
2016.04.17.
2016.04.24.
2016.04.30.
2016.05.08.
2016.05.14.
2016.05.21.
2016.05.29.
2016.06.05.

vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap

JÁSZÁROKSZÁLLÁS - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁNOSHIDA
TISZAFÜRED - JÁSZKISÉR
JÁSZAPÁTI - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - ÚJSZÁSZ
SZABADNAP
JÁSZFÉNYSZARU - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - JÁSZÁROKSZÁLLÁS
JÁNOSHIDA - JÁSZKISÉR
JÁSZKISÉR - TISZAFÜRED

U-16
5:2
8:6
4:0

U-19
0:2
0:0
2:3

0

A mérkőzések kezdési időpontjai: U-16: 10:00, U-19: 12:00

Örömhír
Nagy örömmel olvastam a Kisér februári számában, hogy
november 4-ke az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
lesz, mégpedig Önkormányzat rendezésben. Az 56-os Szövetség
hat év óta törekszik, arra hogy november 4-én méltó megemlékezés
legyen. Szervezetünk ennek érdekében emlékharangozást
kezdeményezett. Helyben az egyházak vezetői elfogadva a kérést
minden évben november 4-én 17 órakor 5 perces
emlékharangozással emlékeztetnek Magyarország történelmi
tragédiájára. A harangozást ki akarjuk terjeszteni az egész országra
ezért felkértük a református püspököket, a katolikus érseket,
evangélikus esperest. Gyakorlatilag, ahová eljutott a felhívásunk,
ott meg is valósult a harangozás. Tudomásom szerint Jászkisér az
országban elsőnek kezdeményezte november 4-hez méltó
megemlékezést. Szerveztünk mindent, megtesz azért, hogy az
emberek hiteles információhoz jussanak az 56-os forradalom és
szabadságharcot illetően. 56 tisztaságának és emlékének
megőrzése, megismertetése a mi elsőrendű feladatunk. Szeretnénk
elérni, hogy a forradalmat azonos értékének tekintsék az 1848-ban
történtekkel. Olyan események zajlottak az országban, amik
példaértékűek és megismételhetetlenek. Ilyen egységben illetve
egységesen a nemzet még nem nyilvánult meg. A szabadság iránti
vágy képes volt megállítani a világ legerősebb hadseregét és léket
ütni a kommunizmus hajóján. A forradalom idején nem voltak

lopások, ez nagy dolog volt, mert a nemzeti tudat hatott még az
alvilági elemekre is. Mára azonban változott a helyzet. El sem
tudjuk képzelni, mi lenne, ha nem lopnának, nem hazudnának.
Emberi kötelességtudatból nem engednénk, hogy földijeink éhen
haljanak. A pénz hatalmával való uralkodás döntő szerephez jutott.
Hasonlítsuk össze az 1956-os forradalom példa egy nemzeti
magatartás formára. 56-ban a magyar ember példa volt a világ
számára irigylésre méltó követendő példa. Ennek jeleként fogom
fel azt a kezdeményezést, amit az Önkormányzat megvalósítani
kíván november 4-ei főhajtással. Szervezetünk törekvései
valósulnak meg a megemlékezés hivatalossá tételével, azonban a
régi beidegződéseket tapasztaljuk, ahogyan kihagyták az 56-os
Szövetséget ezen döntésből. Arra kérek minden tisztességes
Magyar Embert, hogy 2016 október 23-án találkozzunk az 56-os
emlékműnél és kopjafánál, fejet hajtva tisztelegni Jászkiséri
hőseinkre emlékezni. Eddig Silye Sámuel neve volt ismert, akit
kivégeztetett a diktatúra. A Budapesti Kossuth téri áldozatok között
volt Kovács Ferenc és Tóth Magdolna, akik szintén hősi halottaink.
A mi emberi tartásunk lesz példa az utódaink számára, és csak
annyit várhatunk el, amennyit mi adunk. Tizenhárom reményteli
nap után bekövetkező tragédiára emlékezni templomaink
harangzúgása közben szintén várok mindenkit hőseink
emlékművéhez.
Csomor András
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Poénvadászat

Viccturmix
A frissen felvett alkalmazott először
megy dolgozni a munkahelyére. A
főnöke meleg kézfogással üdvözli,
majd azt mondja neki:
- Nos, az első feladata az lesz, hogy
megfogja a seprűt és kitakarítja az
irodát!
A dolgozó felháborodva:
- De uram, én egyetemen tanultam
hosszú évekig!
- Jól van, értem. Akkor megmutatom, hogyan kell ezt csinálni...
Belegondoltál már? Bárki, aki
lassabban vezet nálad, idióta, míg
bárki, aki gyorsabb nálad, az vadállat.
- Mért visel a maffiózó napszemüveget?
- ???
- Nehogy fény derüljön az igazságra!
Egy nő talál újsághirdetést: "Fajtiszta
németjuhász rendőr-kutya eladó, ára:
1000 Ft."
Az asszony megörül a jó vételnek,
azonnal felhívja a megadott számot,
és megrendeli a kutyát. Hamarosan
kiszállítanak neki egy koszos,
ápolatlan kis korcsot. A nő felháborodva telefonál:
- Hogy merték ezt a ronda korcsot
fajtiszta rendőrkutyának nevezni?
- Asszonyom, ne tévessze meg az
állat külseje, a Titkosszolgálatnál
szolgált.
Egy amerikai lány Skóciába látogat,
és egy túristacsoporttal elmegy egy
régi kastélyba. A séta végén
megkérdezi tőle az idegenvezető,
hogy tetszett a kastély.
- Nagyon szép - feleli a lány - csak
egész idő alatt attól tartot-tam, hogy
előbukkan valahonnan egy szellem.
- Á, ettől nem kell félni, én már elég
régóta itt vagyok, de még nem láttam
egyet sem. - mondja az idegenvezető.
- Mióta van itt?
- Úgy háromszáz éve.
- Jean, a trombita forró?
- Nem uram.
- Akkor miért fújják?
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Recept túra
Fasít baconköntösben sütve
Hozzávalók:

50 dkg darált sertéshús

1 db tojás

2 csipet só

1 csipet bors

öt szál snidling apróra vágva

5 dkg zsemlemorzsa

1 db hagyma apróra vágva

2 gerezd fokhagyma

10 szelet bacon

3 dl olaj a sütéshez

Elkészítés:
A darált húst összekeverjük a tojással, a sóval, a borssal, a
snidlinngel és a zsemlemorzsával.
A fokhagymát apróra vágjuk, vagy fokhagymaprésen
átpaszírozzuk és a masszához keverjük.
A vöröshagymát apró darabokra vágjuk, vagy lereszeljük és a
húshoz keverjük.
A húsból hosszúkás rudakat formálunk, majd a rudakat
egyesével baconbe csavarjuk.
Forró olajban szép pirosra sütjük.
Rizibizit, vagy burgonyapürét kínálunk hozzá savanyúsággal.
0

Sonkaleves - nem csak húsvétkor
Hozzávalók:

25-30 dkg főtt füstölt parasztsonka vagy csülök

2 szál sárgarépa

1 szál fehérrépa

1/4 db zellergumó

2 gerezd fokhagyma

szárzeller (kb 10 cm)

10-15 dkg zöldborsó

(lehet fagyasztott is)

4 db főtt tojás

1 tk reszelt torma

1,5 l alaplé (ebből 2,5 dl sonkalé)

1 db húsleveskocka

olaj

só

Elkészítés:
Egy kevés olajon megpároljuk a megtisztított, megpucolt és
felaprított zöldségeket, majd felöntjük az alaplével, a sonkalével
és ha még szükséges, vízzel.Hozzáadjuk az apró darabokra
vágott sonkát, a szárzellert és a leveskockát, majd forrástól
számítva kb. 30 perc alatt készre főzzük.
Tormával ízesítjük, ha szükséges, sózzuk.Tálaláskor a leves
mellett a tányérba teszünk egy darab főtt tojást is. Tormával és
zellerlevéllel díszítjük.
A sonka főzőlevét lefagyaszthatjuk, így az év folyamán
bármikor elkészíthetjük a levest. Friss zöldségekkel még
ízletesebb. Sonkalével főzhetünk pl. burgonyafőzeléket, de
készíthetünk zöldséges aszpikot is.

Gombás csirketekercs párolt zöldségekkel
Hozzávalók:

1 kg csirkemell

50 dkg gomba

1 fej hagyma

1 db tojás

só

bors

majoranna

olaj

5 dkg vaj

0,5 kg fagyasztott zöldségkeverék

Elkészítés:
A csirkét megmossuk, szárazra töröljük, majd fél centis
szeletekre vágjuk. Megsózzuk és megborsozzuk.
A hagymát felaprítjuk, olajon megdinszteljük, majd
hozzátesszük a gombát és addig pároljuk, amíg elfő a leve.
Sóval, borssal és egy csipet majorannával fűszerezzük.
Levesszük a tűzről és belekeverjük a tojást.
Egy jénaiba 2 evőkanál olajat teszünk, majd beletesszük a
hússzeleteket. Ráhalmozzuk a gombás tölteléket és feltekerjük.
Fólia alatt közepes lángon 30 percig sütjük, majd 20 percig
pirítjuk fólia nélkül.
A kiolvasztott zöldségkeveréket vajon addig pároljuk, míg
megpuhul. Megsózzuk és tálaljuk.

Kivis-mascarponés túrókrém
Hozzávalók:

40 dkg tehéntúró

10 dkg szőlőcukor

15 dkg mascarpone

1 dl tejföl

1 csomag vaníliás cukor

4 db kivi

Elkészítés:
A túrót simára keverjük a cukorral. Hozzáadjuk a tejfölt, a
mascarponét és a vaníliás cukrot. Az egészet összekeverjük, és 4
pohár alján elosztjuk a krém felét.
A meghámozott kivit vékony szeletekre vágjuk, és a felét
rátesszük a túrókrémre. Ezt befedjük a maradék túrókrémmel, és
a tetejére újra kivit rakunk.
2-3 órára a hűtőbe tesszük.

Jó étvágyat kívánunk!
forrás: mindmegette.hu
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A Jászkiséri Református Egyházközség hírei
Bizonyára emlékeznek rá a kedves olvasók, hogy az elmúlt év végén konzultációra kértük településünk református
lakosait. Célunk volt ezzel tájékoztatást adni a közösen elért eredményekről, valamint véleményüket kérni
Egyházközségünket érintő kérdésekben.
A konzultációba 110 fő kapcsolódott be, küldte vissza a konzultációs lapot. A részvételi arány hasonló, mint az országos
átlag.
Református Egyházközségünk Presbitériuma múlt havi ülésén tűzte napirendre a visszaérkezett válaszok kiértékelését.
Az eredményt Önökkel is szeretnénk megosztani:
A beérkezett konzultációs
lapok közül 91 névvel és
elérhetőséggel érkezett, 19
név nélkül. Összességében
elmondható, hogy a válaszok nagy része pozitív
hangvételű volt, ami a
presbitériumnak is erőt ad
a továbbiakhoz, a ránk
nehezedő problémák ellenére.
Lehetőség volt a konzultációs lapon egyéni vélemények, jobbító szándékú
javaslatok tételére is, amivel több válaszadó élt is. A
lelkesítő, hálát megfogalmazó üzeneteket köszönjük. A kritikai észrevételeket megvitattuk, melyeket szintén köszönünk.
Egy református asszonytestvérünk levélben fordult
hozzánk a temetővel, sírkövekkel kapcsolatosan.
Felvetéseit, kifogásait, észrevételét segítő szándé-kúnak
tekintettük és kerestük a megoldást.
A presbitérium hajlik arra, hogy a temetőben védetté
nyilvánítsa azokat a síremlékeket, amelyek nincsenek
újraváltva, de közösségünk neves, hűséges református
tagjai nyughelyéül szolgálnak. Hasonlóan a kolozsvári
Házsongárdi temetőhöz ezen nevezetes síremlékek
gondozását vállalhatnák civil szervezetek, alapítványok
vagy hagyományőrző iskolai osztályok. Igény esetén újra
megválthatók és rátemethetők lennének a régi síremlék
megtartása mellett, a rátemetett személy emlékét pedig egy
korlátozott méretű tábla jelölhetné a sírhelyen.
Temetőnkben találhatóak felhagyott területek és szépen
gondozott sorok. Azonban ezekben a sorokban is
találhatóak meg nem váltott, olvashatatlanná vált,
gondozatlan, akár balesetveszélyes síremlékek is. Ezek
újraértékesítése során a síremlék felszámolására is sor
kerülhet.
Ezúton köszönjük mindenkinek az együttműködést.
Továbbra is várjuk mindazok segítségét, akik
egyházunkért valami feladatot fel tudnak vállalni és

példamutatással, különböző hitéleti alkalmakon való
részvétellel erősíteni tudják közösségünket.
„ Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett
veled! „ Zsoltárok 103:1.
Református Egyházközség
Presbitériuma

HÁZ ELADÓ!
Összkomfortos kertes családi ház
(Jászkisér, Homok u. 6.)
Sürgősen eladó!
Érd.:

06-30/688-5018
Előnevelt csirke iratható!
0

Szállítás március 19-től kéthetenként
folyamatosan.
Érdeklődni a Bocskai úti
Terményboltban, vagy a
30/ 5430540-es telefonszámon.
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Független Biztosításközvetítés!
Intézze minden biztosítását nálam.
Több, mint 20 biztosító - AEGON, Allianz, ASTRA, MKB,
KH, EUB, Union, Uniqua, CigPannónia, Posta, Generali,
Genertel, Signal, Waberer's, Groupama, Medicover,
QbeAtlasz, DAS, stb - ajánlatai közül válassza ki az
önnek legkedvezőbbet.
Kérje ingyenes összehasonlító tájékoztatóimat minden
módozatra. Amennyiben csak ügyintézésre,
kárrendezésre van szüksége, akkor is forduljon
hozzám bizalommal.
Kötelező, lakás, élet, utas, baleset, nyugdíj, céges,
felelősség, mezőgazdász, tanuló, stb...

550
500

Mindent egy helyen: Sebestyén Zoltán

06 30 515 1814
Vírusfutár!
Helyszíni gyorsszerviz. Karbantartás,
vírusirtás, telepítés.
Új és használt számítógép adás-vétele
0-24-ig.

Tel.: 06-30-515-1814

FLORA - Virág-Ajándék
ź Virágkosarak, csokrok készítése
ź Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Továbbra is várja kedves
vásárlóit:

Tóthné Magdika

Elérhetőségünk:

06/20-4977-084
06/30-6302-911
06/57-450-365
Nyitva tartás:

Analóg és digitális fotókidolgozás!
Ajándékkészítés
saját fotó és ötlet felhasználásával!

tel: 30/312-0526, 57/443-162

Szo, Va, Hé:
730-1110
30
10
00
00
Ke,Sze Csü, Pén: 7 -11 , 14 -17

Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu

5137, Jászkisér, Fő út 9/A.
SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

NINCS MÉG BETÖRÉSJELZŐ RENDSZERE?
Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti
szerződést köt,
AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK!
Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól.
Bővebb információ az alábbi telefonszámokon:

(57) 406-987, (20) 474-8188, (20) 599-6149
PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

0

0

0

Sírkő Készítés
Jász-Suba Zoltán
Gránit-Márvány-Műkő
betűvésés, felújítás,
Csiszolás
Tel:

06/20/9344-915
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